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 OSNUTEK 

MESTNA OBČINA KRANJ   
Nadzorni odbor   

   Slovenski trg 1, 4000 Kranj   
tel. 04/ 2373 110,fax. 04/ 2373 106   

 
Številka: 032-4/2011-8-(4110)  
Datum:   28.03.2011 

 
S K L E P I   

 
3.  seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 28.03.2011 ob 16:00 uri v sejni sobi št. 20 stavbe 
Mestne občine Kranj. 
 
Prisotni:  Alenka Podbevšek, Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, mag. Marjan Podgoršek, M. Tavčar, vodja 
OF, Mira Starc, vodja SSNRK,  Zdenka Kogej, tajnica NO.  
Odsoten: Marjan Gantar, opravičeno (bolezen)       
DNEVNI RED: 

1. pregled in potrditev zapisnika 2. seje in realizacija sklepov  
2. vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora 
3. obravnava gradiva za 5. sejo Sveta MOK 
4. priprava letnega načrta dela     
5. razno 

 
Sklep 1/3: Pripombe na gradivo za 5. sejo  SMOK:  
             1. NO ponovno opozarja na "prenapihnjen" proračun MOK za leto 2011 in na preveliko 
predvideno zadolževanje MOK.  
             2. NO predlaga, da se trije objekti vrtcev (na C. S. Žagarja 6 in 19, C. Kokrškega odreda 
9) izvzamejo iz programa prodaje ob dejstvu, da je program Čira čara ustavljen.  
 
Sklep 2/3:  Ker sklep z 2. seje NO še ni bil realiziran, se župana ponovno zaprosi, da naloži  OF 

izdelavo simulacije zadolževanja in odplačevanja posojil  MOK v obdobju 2011-14.  
 
Sklep 3/3: NO opozarja na neustreznost predvidene prodaje zemljišča Exoterm na Polici, ker 

gre za predvideno vrednost, manjšo od nakupne.      
    

Sklep 4/3: NO bo dokončal v prejšnjem mandatu začeti nadzor nad izvajanjem dejavnosti v 
okviru projekta CERO v izvedbi Kamela Merdjadija in Marjana Podgorška.                        

 
Sklep 5/3: Nadzorni odbor  je seznanjen s predlogom proračuna Mestne občine Kranj za l. 2011.  
 
Sklep 6/3: (kakor sklep 3/2): NO ne podpira predloga o spremembah v Javnem podjetju 

Komunala Kranj. 
 Predlagatelj oz. mestna uprava naj pojasni, kako se bo izvajal nadzor v JPK in kako bo 

MOK izvajala svoje pravice v podjetju, če se Nadzorni svet ukine, 
 in prilaga mnenje Združenja nadzornikov Slovenije o navedeni problematiki (glej prilogo).  
 
Ad 1)  
Sklep 7/3: Od Mestne uprave se ponovno zahteva redno mesečno dostavo (najkasneje 

istočasno z dostavo gradiva za seje SMOK) evidence tekočih investicij s težavami 
(sklep 4/2) in evidence nakupov in prodaj nepremičnin v l. 2010 in 2011.  

                    
Sklep 8/3: Osnutek zapisnika seje NO se posreduje samo županu po predhodni odobritvi 

zapisnika s strani predsednice NO, župan pa nato ustrezno posreduje sklepe 
direktorju in vodjem, izvleček v obliki sklepov sej pa gre na mizo svetnikom na seji 
SMOK. 
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Sklep št. 9/3: Zapisnik 2. seje in poročilo o realizaciji sklepov se potrdita.   
 
Sklep št. 10/3:  Od občinske uprave oz. ustreznega oddelka pridobi poročilo o statusu izvedbe 
projekta izgradnje mestne knjižnice Kranj s posebnim poudarkom na skladnosti prevzetega 
stanja s PZI-jem za ta objekt – vsebinsko, ne le kronološko – rok do konca srede tedna pred 
naslednjo sejo SMOK. Na naslednjo sejo NO se v zvezi s tem povabi tudi vodjo ORI Marka 
Hočevarja.  
 
Sklep št. 11/3: NO prosi župana, da preko pristojnih služb poda obrazložitev ustreznosti 
razpisane (in umaknjene) dražbe za zemljišča (k.o. Huje) z dne 15. 3. 2011.  
 
Sklep št. 12/3: NO se je seznanil s poročilom SSNRK o delu v letu 2010 za Mestno občino Kranj, 
in z načinom dela SSNRK, kot ga je ustno predstavila vodja Mira Starc.  
 
Sklep št. 13/3: Na naslednjo sejo se povabi župana in direktorja občinske uprave zaradi 
dogovora o načinu dela  in oceni tveganja MOK. 
 
Sklep št. 14/3: Sprejme se letni načrt dela Nadzornega odbora: 

1. Obravnava osnutka proračuna MOK 2011 
2. Obravnava zaključnega računa MOK za 2010  
3. Analiza projektov javno-zasebnega partnerstva v MOK 
4. Pregled kadrovskega načrta MOK za 2011 
5. Pregled projekta Knjižnica po dokončanju  
6. Spremljanje rešitev na področju ravnanja z odpadki  
7. Spremljanje izrednih revizij na MOK  
8. Dokončanje nezaključenih projektov prejšnjega Nadzornega odbora 
9. dodatni nadzori glede na aktualne probleme 
 
 

Ad 5) Franc Lavrič izpostavi, da je v zapisniku 4. seje SMOK umanjkal zapis prisotnosti člana NO g. 
Kamela Merdjadija, in da bi morali enako obravnavati vse prisotne glede njihovih nazivov, zato 
predlaga, da se navaja, kakor sledi:  
Alenka Podbevšek, univ. dipl. ekon., spec. revizije;  
Franc Lavrič, univ. dipl. ekon.,  
Kamel Merdjadi, univ. dipl. ekon.,  
mag. Marjan Podgoršek,  
Marjan Gantar, univ dipl. prav..  
Navedeno se posreduje službi za mestni svet v vednost in uporabo.   
 
 
Zapisala:  Predsednica Nadzornega odbora  
Zdenka Kogej  Alenka Podbevšek   
 
 
 
Posredovano: 
Zapisnik 
- članom Nadzornega odbora 
- županu  
Sklepi:  
- svetnikom MOK – na seji 30.3.11  


